
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 7/2022 
 

Valašské klobouky, fara – 25. 1. 2022  

 

Přítomni: P. Pavel Macura, Ivan Podešť, Ladislava Šerá, Rostislav Šerý, Karolína Chovancová, David Káňa, František 

Mikulčík, Petr Šoman, Radovan Mana,j. Lukáš Gelnar, P. Vojtěch Radoch 

Omluveni: Martin Kudela, Marcel Krahulík  

1) o. Pavel: Zahájení, modlitba, přivítání  

       2)   Advent – zhodnocení  

       Adventní aktivita se ujala v menší míře, než se očekávalo. Proběhla diskuse, co bylo příčinou. Vyvodil se závěr: 

Tento rok dotáhnout aktivitu do konce, tzn. oslovit zodpovědné osoby, které by byly ochotné tyto aktivity v každém 

z kostelů organizovat.   

       Mikuláš – mše svaté s nadílkou byly dobře připravené a hojně navštívené 

       Roráty – obecně mnohem méně dětí /kromě Študlova/. Úkol: zamyslet se nad otázkou jak děti více motivovat?  

       

3) Vánoční doba – zhodnocení  

24. 12. Štědrodenní mše ve Študlově v 15h – lidé byli vděční za dobře připravenou mši  

       26. 12. bylo méně lidí, i když letos tento den vyšel na neděli  

       Nový rok - ve Val. Kloboukách byla hojná účast (opět: motivovat také děti, je to povinný zasvěcený svátek), 

v Lačnově a Tichově byla posunuta mše o hodinu a lidi to přijali s povděkem  

      

4) Synoda  

Návrh aby výstup ze skupinek byl poskytnut i evangelizační radě jako podnět k zamyšlení a další práci. Synodální 

skupinky pracují, v rámci pastorační rady už skupinku tvořit nebudeme, o. Pavel očekává také hojnou účast 

mladých, kteří především zakusí výsledky synody v budoucnu.  

 

5) Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové  

Udělejme maximum, abychom děti a mládež „vytáhli“ od počítačů a tabletů. Důležité je, aby se v dobu konání 

setkání tj. 9. – 14. 8. 2022 neorganizovaly tábory. Projekt ON bude na setkání sloužit. Otec Vojtěch si vezme na 

starost oslovení biřmovanců bývalých, o. Michal současných.  

6) Minifor  

Minifor je formace starších ministrantů. Velmi důležité bude osobní pozvání.  

7) Mše svaté v sobotu ve farním kostele  

1. sobota v měsíci – mše svatá večer v latině /zatím do konce školního roku/ 

Další soboty – mše s modlitbou ranních chval 

  

8) Postní doba 2022 

Duchovní obnova 5. 3. 2022, host Kateřina Lachmanová, je zamluven Klobučan, vše bude probíhat dle platných nařízení  

19. 3. Pouť do Štítné, kde je kostel zasvěcen sv. Josefovi, 10:00 mše svatá. Objednat autobus. Najít člověka, který se 

postará o uvaření guláše. Pouť je reakcí na minulý rok sv. Josefa, ve kterém se nemohla uskutečnit.  

Postní aktivita Golgota. Je potřeba vyrobit golgoty, na starost si vezmou ve Val. Kloboukách Radovan Mana, v Tichově 

Petr Šoman, ve Študlově David Káňa, v Lačnově o. Vojtěch, a křížky a otázky na jejichž výrobu budou osloveni v každé 

obci dobrovolníci. Předlohy zašle j. Lukáš emailem. Ženy, které zdobí kostel si mohou vzít na starosti další dozdobení 

prostoru u Golgoty.  



Křížové cesty:  

- Na Dělanovec 

- „po asfaltce“ 

- putovní křížová cesta po děkanátu pro mladé – na starosti o. Michal  

- ve farním kostele v pondělí z kancionálu, v pátek vedené společenstvími; v obcích dle zvyklosti 

Nová aktivita postní kázání se bude konat 1x za 14 dní v neděli v 15:00 odpoledne ve farním kostele s navazující 

křížovou cestou. Snaha je taková, abychom zajistili odvoz i lidem z obcí a byla v tyto 3 neděle pouze pobožnost ve 

farním kostele (snad s knězem – hostem).  

Aplikace na postní dobu – informace a propagaci zajistí Karolína Chovancová  

Podnět od věřících: na kůru ve Val. Kloboukách lidé chodí i do prostoru, kde zpívá schola, a nemají roušky.  

Reakce a shoda: v prostoru pro sbor a schólu mohou být pouze zpěváci (i kvůli aktuálním opatřením). Věřící, kteří chtějí 

prožívat mši sv. na kůru, mohou být na druhé straně (té, do které vchází – vzdálenější od dveří na kůr je pro zpěváky).  

 

Otec Pavel všem požehnal do další spolupráce a setkání pastorační rady ukončil.  

 

Zapsala Ladislava Šerá         schválil P. Pavel Macura  

 


